ATH-CKS5TW
Návod k obsluze (verze firmware Rev2000)
Bezdrátová sluchátka

Popis součástí a funkcí
Sluchátka

Rozlišení L/R (leva / pravá)

Multifunkční tlačítko
Slouží k zapnutí / vypnutí
sluchátek, spuštění / pozastavení
přehrávání, přijetí hovorů.
Nastavuje hlasitost (+/–).
Tlačítko levého sluchátka je pro
odlišení od pravého označeno
výčnělkem.

LED indikátor
Informuje o stavu sluchátek a míře
jejich nabití.

Microphone

Dobíjecí pouzdro
Víčko

Konektor pro dobíjení

Zobrazuje úroveň nabití pouzdra.
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Popis součástí a funkcí

* Po rozbalení mají sluchátka nasazeny nástavce velikosti M.
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Nabíjení baterie
Nabíjení sluchátek a dobíjecího pouzdra
• Před prvním použitím pouzdro spolu se sluchátky plně nabijte.
• V případě, že je baterie téměř vybitá, ozve se ve sluchátkách pípnutí a LED diody na sluchátkách začnou blikat
červeně. V takovém případě baterie obou sluchátek nabijte v pouzdře.
• Plné nabití sluchátek trvá asi 2 hodiny, plné nabití pouzdra asi 3,5 hodiny. (záleží především na použité
nabíječce)
1. Pomocí přiloženého USB kabelu propojte dobíjecí pouzdro s napájeným portem počítače nebo s nabíječkou.
• Pro nabíjení používejte výlečně USB kabel dodávaný se sluchátky.

USB port

Počítač

Nabíjecí port

USB Type-A

USB nabíjecí kabel
(přiložen)

2. Po vložení sluchátek do pouzdra zavřete jeho víčko.

8

USB Type-C

Nabíjení baterie
• Postup nabíjení pouzdra je indikován blikáním trojice diod na přední straně pouzdra. Spuštění indikace
může trvat nějaký čas od připojení kabelu.
Stav nabití
baterie

Barva LED indikace
LED diody

bílá

zhasnuto

Popis stavu
Bliká pouze levá
Bliká pouze
střední
Bliká pouze
pravá

(plně nabito)

Svítí 10 sekund
a následně
zhasne

3. Po dokončení nabíjení odpojte kabel od pouzdra i počítače.
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Nabíjení baterie
Dobíjení pouze sluchátek (bez použití nabíječky)
Pouzdro obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Po nabití pouzdra v něm můžete nabíjet sluchátka bez dalšího použití
nabíječky / počítače.
• Pokud je baterie v pouzdře téměř vybitá, ve sluchátku se ozve pípnutí a LED na sluchátku začne blikat červeně.
1. Vložte obě sluchátka do pouzdra.
• Během nabíjení sluchátek svítí na obou LED dioda
(rozsvítí se několik sekund po začátku nabíjení).
Svítí bíle: nabíjení běží
Zhasnuto: plně nabito
2. Zavřete víčko pouzdra.
LED diody

Zjištění stavu nabití pouzdra
1. Při otevření / zavření pouzdra zobrazí diody na pouzdře aktuální stav jeho nabití:

Stav nabití
baterie
pouzdra

Barva LED indikace
LED diody

bílá

zhasnuto
Popis stavu

Svítí pouze levá
Svítí leva a střední

Svítí všechny

(nutné nabití)

Pouze levá rychle
bliká (dvojitě)
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Připojení přes Bluetooth
Před prvním připojením musí být každé zařízení se sluchátky nejprve spárováno.

Párování s Bluetooth zařízením (telefonem)
• Následujte pokynů v návodu párovaného zařízení (telefonu).
• Sluchátka a telefon umístěte max 1 metr od sebe.
• Pro snazší orientaci si sluchátka při párování nasaďte do uší, abyste slyšeli take pokyny a
tóny ve sluchátkách.
1. Vyjměte obě sluchátka z pouzdra.
• LED diody na obou začnou bíle blikat.
2. Na telefonu vyhledejte v dostupných Bluetooth zařízeních položku ATH-CKS5TW.
• Sluchátka se mohou hlásit také jako "ATH-CKS5TW", "BLE_ATH-CKS5TW", nebo obojí. V takovém případě
preferujte "ATH-CKS5TW".
• Pokud párování opakujete, může se objevit “ATH-CKS5TW” nebo “L_ATH-CKS5TW”. Zvolte kteroukoli z
možností.
3. Klepněte na položku “ATH-CKS5TW” pro potvrzení spárování s telefonem.
• V případě dotazu na PIN zadejte 0000.
• Po dokončení párování se ve sluchátku ozve potvrzující tón.
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Připojení přes Bluetooth
Více o párování
Sluchátka je před připojením ke každému novému zařízení poprvé spárovat. Při dalším připojení už se párování
neopakuje. Sluchátka podporují také funkci MULTIPAIR, umožňující připojení ke dvěma zařízením najednou s
možností automatického přepínání mezi nimi (posloucháte na notebook, ale na telefonu registrujete příchozí hovor).
V následujících případech je nutné znovu spárovat i takové zařízení, které už jste dříve spárovali:
• Zařízení bylo smazáno z paměti sluchátek / telefonu.
• Po návratu sluchátek / telefonu ze servisu.
Pokud přecházíte na jiné BT zařízení (tablet), je možné, že se
párování nedaří, protože jsou sluchátka stále připojena k
telefonu. V takovém případě vraťte nejprve sluchátka do
pouzdra a na obou cca 6 sekund podržte zmáčknutá tlačítka
(dle obrázku). LED diody se rozsvítí červeně a následně se
sluchátka přepnou do režimu Hledání nového zařízení. V tuto
chvíli je možné sluchátka nově párovat k dalšímu zařízení.

O režimu Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus
Sluchátka podporují režim TWS+ (Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus) snižující výrazně výpadky signálu I spoždění
zvuku za obrazem. Pro využití tohoto režimu je vyžadován telefon s čipem Qualcomm, který tuto funkci podporuje.
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Používání sluchátek
Sluchátka je možné využívat k poslechu, ale take k handsfree vyřizování telefonátů skrze vestavěné mikrofony.
Zobrazení údajů na displeji (informace o nabití sluchátek) nelze garantovat na všech zařízeních.

Zapnutí a vypnutí sluchátek

Po vyjmutí z
pouzdra se
sluchátka zapnou
automaticky.
Svítí bíle,

Ruční zapnutí
sluchátek
přidržením obou
tlačítek cca 2 s.

Vraťte sluchátka
do pouzdra, kde
se automaticky
vypnou.
Svítí bíle, poté zhasne *3
Ruční vypnutí
sluchátek
přidržením obou
tlačítek
cca 4 s.*4
*1 Zapnutí a vypnutí je ve sluchátkách doprovázeno pípnutím.
*2 Aktivace LED může trkat několik sekund.
*3 Více se dočtete v kapitole “LED indikace na sluchátkách”.
*4 Pokud ručně vypnete jedno sluchátko, vypne se automaticky I druhé.
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Používání sluchátek
Poslech hudby
• Před prvním použitím s daným telefonem je nutné obě zařízení vzájemně spárovat. Pro opakované připojení k již
spárovanému telefonu je nutné před zapnutím sluchátek aktivovat funkci Bluetooth na telefonu.

Multifunkční tlačítko (R – pravé)
1x stisknutí

Play/pauza

Spustí nebo pozastaví přehrávání. *

2x stisknutí

Skok vpřed

Skok na další skladbu. *

Skok vzad

Skok na předchozí skladbu. *

3x stisknutí

L (levé)

R (pravé)

Multifunkční tlačítko (L - levé)
1x stisknutí

Zvýší hlasitost

Zvýší hlasitost o 1 krok.

2x stisknutí

Sníží hlasitost

Sníží hlasitost o 1 krok.

* Ovládání nemusí být dostupné ve spojení s každým telefonem.
• Ovládání hlasitosti nemusí být možné na každém telefonu.
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Používání sluchátek
Telefonování skrze sluchátka
• Používáte-li sluchátka spolu s telefonem, je možné přes jejich mikrofon vyřizovat pohodlně také hovory.
• V případě příchozího hovoru se vyzvánění ozve take ve sluchátkách.
• V případě, že během příchozího hovoru právě posloucháte hudbu, její přehrávání se pozastaví. Po ukončení
hovoru se automaticky opět spustí. *1
Situace

Funkce

Provedená akce

Stiskněte multifunkční tlačítko R nebo L.

*2

Příchozí hovor
na telefonu

Telefonování
skrze sluchátka

Stiskněte a držte multifunkční tlačítko cca 3
sekundy na pravém sluchátku - R.

Přijmete hovor.
Odmítnete hovor.

Stiskněte multifunkční tlačítko na pravém
sluchátku - R.

Ukončíte hovor.

Stiskněte a držte cca 3 sekundy pravé
multifunkční tlačítko (R). *3

Pokaždé, když takto přidržíte tlačítko R,
dojde k přenesení hovoru ze sluchátek na
telefon nebo zpět. *3

Stiskněte multifunkční tlačítko na levém
sluchátku - L.

Zvýší hlasitost hovoru o 1 krok.

2x stiskněte multifunkční tlačítko na levém
sluchátku - L.

Sníží hlasitost hovoru o 1 krok.

*1 U některých telefonů nemusí k obnovení přehrávání dojít.
*2 V případě připojení přes protokol Qualcomm TWS+ je možné přijímat hovory pouze levým multifunkčním tlačítkem.
*3 Jakmile se ozve potvrzující tón, uvolněte stisknuté tlačítko.
• Výše popsané ovládací prvky telefonních hovorů nemusejí být podporovány každým telefonem.
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Používání sluchátek
Funkce automatického vypnutí
Sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách, kdy nejsou připojena k žádnému zařízení (telefonu).

Funkce Reset
Nepracují-li sluchátka správně (nereagují), vraťte sluchátka zpět do
pouzdra a to připojte pomocí přiloženého USB kabelu k nabíječce nebo
napájenému USB portu počítače.
Odpojením a opětovným připojením nabíjecího kabelu dojde
automaticky k resetování sluchátek v pouzdře. V případě, že potíže
přetrvávají, kontaktujte prodejce nebo lokálního distributora značky
Audio-Technica.
Resetování sluchátek nijak nemění jejich nastavení ani historii
spárovaných zařízení.
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LED indikace na sluchátkách
LED dioda na každém sluchátku informuje o aktuálním stavu daného sluchátka:
Stav
Párování

Režim svícení / blikání diody

Bílá
Rychlé blikání

Hledání zařízení

(

: postupné rozsvícení)

Čekání na připojení
Připojování

Blikání
Připojování

Úroveň nabití

Baterie téměř vybitá

Bílá se během párování nebo připojování změní na červenou.

V pravém sluchátku se případě potřeby ozve také hlasové oznámení změny stavu:
Situace

Hlášení

Po zapnutí sluchátek

Power on

Po vypnutí sluchátek

Power off

Po připojení přes Bluetooth

Bluetooth connected

Po odpojení Bluetooth přenosu

Bluetooth disconnected

Při nízkém stavu baterie

Low battery
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